
Oznámenie 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že vydáva 

 

Dodatok č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom  

na školský rok 2016/2017 

 

1. V kapitole VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY časť 1.2. znie: 

 

„1.2. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl 

1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 

23.  novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z  predmetov 

matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia 

žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym 

postihnutím.  

2. Na vybraných základných školách bude v mesiacoch september a október 2016 prebiehať 

pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5. 

3. Informácie o Testovaní 5-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 5.“. 

 

2. V kapitole VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY sa dopĺňa časť 1.6., ktorá znie: 

 

„1.6. Medzinárodné merania 

1. V septembri 2016 sa začne príprava pilotného testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA 

2018 (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov základných škôl 

a stredných škôl). Administráciu overovania nástrojov v Slovenskej republike zabezpečí 

NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými a strednými školami v mesiaci apríl 2017. 

Súčasťou výskumu budú aj dotazníky pre riaditeľov a žiakov zúčastnených škôl. 

Pilotné testovanie bude prebiehať v elektronickej podobe. 

2. V septembri 2016 sa začne príprava pilotného merania medzinárodnej štúdie OECD TALIS 

2018 (medzinárodná štúdia monitorujúca vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov 

a vyučovanie), ktorá je realizovaná formou on-line dotazníkového prieskumu učiteľov 

a riaditeľov škôl ISCED 2. Administráciu TALIS 2018 v Slovenskej republike zabezpečí 

NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami a osemročnými gymnáziami. 

Zber údajov sa uskutoční v mesiaci február 2017. 

3. V roku 2015 sa vo viac ako 70 krajinách uskutočnilo hlavné testovanie štúdie OECD PISA 

2015. Dňa 6. decembra 2016 bude zverejnená medzinárodná správa za matematickú, čitateľskú 

a prírodovednú gramotnosť spolu s medzinárodnými dátami uvedených oblastí. V apríli 2017 

bude zverejnená medzinárodná správa za oblasť finančnej gramotnosti a v máji 2017 

za oblasť tímového riešenia problémov. 

4. V roku 2015 sa vo viac ako 50 krajinách uskutočnilo hlavné testovanie štúdie IEA TIMSS 2015 

(vedomosti a zručnosti žiakov 4. ročníka základných škôl v oblasti matematiky a prírodných 

vied).  Dňa 29. novembra 2016 bude zverejnená medzinárodná správa a vo februári 2017 

medzinárodná databáza štúdie TIMSS 2015. 

5. Informácie o medzinárodných štúdiách sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Medzinárodné 

merania.“. 

 

 

          Peter Plavčan 

      minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
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